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UCHWAŁA Nr XVI/264/15  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

z dnia 30 listopada 2015 r. 

 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2015 - 2025. 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392), art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz 
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 
92 ). 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 

dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025: 

1) dodaje się przedsięwzięcia: 

a)  o których mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach publicznych pn. 

„Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub 

aktualizacji programów rewitalizacji”, 

b) stanowiące program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 

pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych pn.: 

 „Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i 

Eksporterów w Województwie Podkarpackim”, 

 „Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - 

promocja"”, 

 „Rewitalizacja elewacji i dachu oraz wymiana systemów bezpieczeństwa 

ppoż., antywłamaniowego oraz CCTV w zabytkowym budynku Muzeum 

Podkarpackiego w Krośnie”, 

 „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”, 

2) skreśla się przedsięwzięcie pn. „Podkarpacki System Informacji 

Medycznej” "PSIM"” - w związku z zakończeniem jego realizacji. 
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§ 2 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Pomoc 

techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” o którym mowa w 

art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku 

Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 

stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na urealnieniu 

zakresu wykonanego do końca 2014 r. 

2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 

1 o kwotę 5.960.240,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 5.808.030,-zł i wydatki 

majątkowe o kwotę 152.210,-zł). 

 

§ 3 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Centrum 

Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Wojew. Podkarpackim, Program Operacyjny 

Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów 

i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych” o którym mowa w 

art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku 

Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 

stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na wyłączeniu 

z przedsięwzięcia limitów wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie 

projektu. 

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2010 – 2015. 

3. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 

1 o kwotę 1.301.026,-zł (wydatki bieżące). 

4. Zmniejsza się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, 

o którym mowa w ust. 1 w latach 2015 – 2020 w następujący sposób: 

1) w roku 2015 o kwotę 142.366,-zł, 

2) w roku 2016 o kwotę 231.732,-zł, 

3) w roku 2017 o kwotę 231.732,-zł, 

4) w roku 2018 o kwotę 231.732,-zł, 

5) w roku 2019 o kwotę 231.732,-zł, 
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6) w roku 2020 o kwotę 231.732,-zł. 

5. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1,o kwotę 1.158.660,-zł. 

 

§ 4 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Projekt pn: 

Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację 

programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty 

edukacyjnej szkół Podkarpacia realizowany w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” o którym mowa 

w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w 

załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na 

zmniejszeniu części zakresu planowanego do wykonania w roku 2015 na skutek 

oszczędności. 

2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 

1 o kwotę 131.944,-zł (wydatki bieżące). 

3. Zmniejsza się limit wydatków bieżących związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 131.944,-zł. 

 

§ 5 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Szkolenie i 

specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na 

terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz specyfiką 

realizowanych zadań. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 WND-PO 

KL.07.01.03-18-001/09”, o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na 
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lata 2015-2025. Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu planowanego do 

wykonania w roku 2015 na skutek oszczędności. 

2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 

1 o kwotę 125.513,-zł (wydatki bieżące). 

3. Zmniejsza się limit wydatków bieżących na przedsięwzięciu, o którym mowa w 

ust. 1 w roku 2015  o kwotę 125.513,-zł. 

 

§ 6 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Trasy 

rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja” o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 

1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 

IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na wyłączeniu z 

przedsięwzięcia limitów wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie 

projektu oraz urealnieniu nakładów poniesionych do końca 2014r. 

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014 – 2015. 

3. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 

1 o kwotę 225.000,-zł (wydatki bieżące). 

4. Zmniejsza się limit wydatków bieżących związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2016 - 2020 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2016 o kwotę 40.000,-zł, 

2) w roku 2017 o kwotę 40.000,-zł, 

3) w roku 2018 o kwotę 40.000,-zł, 

4) w roku 2019 o kwotę 40.000,-zł, 

5) w roku 2020 o kwotę 40.000,-zł. 

5. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 200.000,-zł. 

 

§ 7 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Projekt pn. 

Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu 
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województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015 realizowany w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 

w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych” o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na 

lata 2015-2025. Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu planowanego do 

wykonania w 2015r. na skutek oszczędności. 

2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 

1 o kwotę 48.079,-zł (wydatki bieżące). 

3. Zmniejsza się limit wydatków bieżących związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 48.079,-zł. 

 

§ 8 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa 

Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego” o 

którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach publicznych, 

określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana 

polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania z roku 2015 

na rok 2016. 

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2011 – 2016. 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia,  o którym mowa ust. 1  w latach 2015 – 2016 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2015 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 2.500.000,-zł, 

2) w roku 2016 ustala się limit wydatków w kwocie 2.500.000,-zł. 

4. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w kwocie 2.500.000,-zł. 
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§ 9 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa  

północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi 

wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk – Sokołów Małopolski” o 

którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach publicznych, 

określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana 

polega na zmniejszeniu części zakresu planowanego do wykonania w latach 

2016 - 2017. 

2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1 o kwotę 4.750.000,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2016– 2017 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2016 o kwotę 1.750.000,-zł, 

2) w roku 2017 o kwotę 3.000.000,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, o kwotę 4.750.000,-zł. 

 

§ 10 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–

Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką Nr 870 

w m. Sieniawa do łącznika drogi  wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w 

miejscowości Gorliczyna” o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na 

lata 2015-2025. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do 

wykonania z roku 2016 na lata 2017-2018. 

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2016 – 2018 w następujący 

sposób: 
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1) w roku 2016 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 2.400.000,-zł, 

2) w roku 2017 zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.200.000,-zł, 

3) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.200.000,-zł, 

 

§ 11 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa 

drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta 

Sanoka a drogą krajową nr 28” o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na 

lata 2015-2025. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do 

wykonania z roku 2016 na rok 2017. 

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2016 – 2017 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2016 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 360.000,-zł, 

2) w roku 2017 zwiększa się limit wydatków o kwotę 360.000,-zł. 

 

§ 12 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce 

na odcinku od końca obwodnicy m. Czudec do początku obwodnicy m. Strzyżów” 

o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach publicznych, 

określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana 

polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania z roku 2016 

na lata 2017-2018. 

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2016 – 2018 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2016 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.400.000,-zł, 

2) w roku 2017 zwiększa się limit wydatków o kwotę 700.000,-zł, 
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3) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 700.000,-zł. 

 

§ 13 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa 

obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–

Leżajsk” o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach publicznych, 

określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana 

polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania z roku 2016 

na lata 2017-2018. 

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2016 – 2018 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2016 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 3.200.000,-zł, 

2) w roku 2017 zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.600.000,-zł, 

3) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.600.000,-zł. 

 

§ 14 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa 

obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–

Grabownica Starzeńska” o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na 

lata 2015-2025. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do 

wykonania z roku 2016 na rok 2017. 

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2016 – 2017 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2016 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 4.400.000,-zł, 

2) w roku 2017 zwiększa się limit wydatków o kwotę 4.400.000,-zł. 
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§ 15 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa 

drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło– Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą 

krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73” o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 

ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 

IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na przeniesieniu części 

zakresu planowanego do wykonania z roku 2016 na rok 2017. 

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2016 – 2017 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2016 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 400.000,-zł, 

2) w roku 2017 zwiększa się limit wydatków o kwotę 400.000,-zł. 

 

§ 16 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa 

obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 

Jarosław –Oleszyce–Cieszanów–Bełżec” o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 

ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 

IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na przeniesieniu części 

zakresu planowanego do wykonania z roku 2016 na lata 2017 - 2018. 

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2016 – 2018 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2016 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.700.000,-zł, 

2) w roku 2017 zwiększa się limit wydatków o kwotę 850.000,-zł, 

3) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 850.000,-zł. 

 

§ 17 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do 
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Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc” o którym mowa w art. 226 ust. 4  

pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały 

Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na przeniesieniu części 

zakresu planowanego do wykonania z roku 2016 na rok 2017. 

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2016 – 2017 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2016 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.320.000,-zł, 

2) w roku 2017 zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.320.000,-zł. 

 

§ 18 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa 

obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - 

Lubaczów- Granica Państwa” o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na 

lata 2015-2025. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do 

wykonania z roku 2016 na rok 2017. 

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2016 – 2017 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2016 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 600.000,-zł, 

2) w roku 2017 zwiększa się limit wydatków o kwotę 600.000,-zł. 

 

§ 19 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe–Kopki na 

odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 

Podgórze” o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach 

publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia 
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Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-

2025. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do 

wykonania z roku 2016 na lata 2017 - 2018. 

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2016 – 2018 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2016 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.600.000,-zł, 

2) w roku 2017 zwiększa się limit wydatków o kwotę 800.000,-zł, 

3) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 800.000,-zł. 

 

§ 20 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX (z wyłączeniem projektu własnego 

WUP w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL oraz działania 9.2 PO KL)” 

stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 

pkt 1 i 2  ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do 

uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 

2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na zmniejszeniu części 

zakresu planowanego do wykonania w roku 2015 na skutek oszczędności. 

2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, o kwotę 1.108.645,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.106.254,-zł i 

wydatki majątkowe o kwotę 2.391,-zł). 

3. Zmniejsza się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym 

mowa w ust. 1, w roku  2015 o kwotę 1.108.645,-zł (w tym: wydatki bieżące o 

kwotę 1.106.254,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 2.391,-zł). 

 

§ 21 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowych” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne 

niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2  ustawy o finansach publicznych, 

określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
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Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana 

polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2016 - 

2017. 

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, o kwotę 3.117.720,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach  2016 – 2017 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2016 o kwotę 2.200.000,-zł, 

2) w roku 2017 o kwotę 917.720,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, o kwotę 3.117.720,-zł. 

 

§ 22 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Muzeum 

Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej” 

stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 

pkt 1 i 2  ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do 

uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 

2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na przeniesieniu części 

zakresu planowanego do wykonania z roku 2015 na rok 2016. 

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach  2015– 2016 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2015 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 740.000,-zł, 

2) w roku 2016 zwiększa się limit wydatków o kwotę 740.000,-zł. 

 

§ 23 

1. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do 

zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa 

w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku 

Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 

stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
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Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025, ogółem o kwotę 1.964.400,-

zł w tym: 

1) obciążających budżet roku 2016 zmniejsza się o kwotę 13.670.432,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2017 zwiększa się o kwotę 11.300.028,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2018 zwiększa się o kwotę 4.878.268,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2019 zmniejsza się o  kwotę 271.732,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2020 zmniejsza się o kwotę 271.732,-zł. 

2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do 

zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań 

innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, 

określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025, ogółem 

o kwotę  5.376.380,-zł w tym: 

1) obciążających budżet roku 2016 o kwotę 2.921.732,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2017 o kwotę 1.639.452,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2018 o kwotę 271.732,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2019 o kwotę 271.732,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2020 o kwotę 271.732,-zł. 

3. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do 

zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w 

latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z 

których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ogółem o kwotę 

4.300.000,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2016 o kwotę  1.500.000,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2017 o kwotę  1.500.000,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2018 o kwotę  1.000.000,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2019 o kwotę  10.000,-zł. 

5) obciążających budżet roku 2020 o kwotę  10.000,-zł. 

6) obciążających budżet roku 2021 o kwotę  10.000,-zł. 

 

§ 24 

1. Zmniejsza się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do 

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa 
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Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach 

publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 

2025, ogółem o kwotę  4.750.000,-zł w tym: 

1) obciążających budżet roku 2016 zmniejsza się o kwotę 19.130.000,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2017 zwiększa się o kwotę 9.230.000,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2018 zwiększa się o kwotę 5.150.000,-zł. 

2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do 

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa 

Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, 

projektów lub zadań innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy 

o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na 

lata 2015 – 2025, ogółem o kwotę 3.117.720,-zł w tym: 

1) obciążających budżet roku 2016 o kwotę 2.200.000,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2017 o kwotę 917.720,-zł. 

3. Zwiększa się upoważnienie Zarząd Województwa Podkarpackiego do 

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa 

Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 

roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 

budżetowy, ogółem o kwotę 4.300.000,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2016 o kwotę 1.500.000,-zł; 

2) obciążających budżet roku 2017 o kwotę 1.500.000,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2018 o kwotę 1.000.000,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2019 o kwotę  10.000,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2020 o kwotę  10.000,-zł, 

6) obciążających budżet roku 2021 o kwotę  10.000,-zł. 
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§ 25 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1–22 oraz zmianami  

w budżecie w okresie październik - listopad 2015 r. wynikającymi z uchwał: Zarządu 

Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

dokonuje się zmiany załączników Nr 1a i Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 

2025. Załączniki Nr 1a i Nr 2 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i Nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 26 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 27  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


